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Voorlopig jaarresultaat 2021 ZEPCAM B.V. 

28 februari 2022 

 

Hoofdpunten 2021: 

- De omzet gestegen met circa € 0,6M, een groei van 25% 

- De brutomarge sterk verbeterd naar 60% 

- EBITDA conform verwachting licht positief 

- Groei van recurring omzet 

- Nieuwe generatie bodycam T3 in Q4 geïntroduceerd op de internationale markt 

- Organisatie verder versterkt 

De omzet is in 2021 gestegen met circa € 0,6M, wat zich vertaalt in een groei percentage van 25%. 

Op de Nederlandse markt is een goede omzet gerealiseerd bij onder meer de nationale politie en de 

Nederlandse Spoorwegen. Circa 40% van de omzet werd gerealiseerd buiten Nederland. In Duitsland 

is het aantal bodycams bij de politie van de deelstaten Niedersachsen en Hessen flink uitgebreid en is 

de politie van de deelstaat Hamburg als nieuwe klant verworven. In Frankrijk is een veelbelovende 

verdubbeling van de omzet gerealiseerd.  

De brutowinst als percentage van de omzet (de brutomarge) is sterk verbeterd: van 54% in 2020 naar 

60% in 2021. Dit reflecteert de succesvolle focus op het groeien van (recurring) omzet uit licenties en 

dienstverlening, waarop een hogere bruto marge wordt gerealiseerd dan op hardware  omzet. In 

2020 bedroeg de omzet uit licenties en dienstverlening 20% van het totaal, in 2021 was dit al 

toegenomen naar 35%. 

In het 4e kwartaal van 2021 hebben we onze nieuwe bodycam, de T3, geïntroduceerd op de 

internationale markt. Deze bodycam kan live beelden streamen en zal in 2022 doorontwikkeld 

worden. 

Het afgelopen jaar is de organisatie aanzienlijk versterkt met nieuwe medewerkers bij sales, 

customer service en operations, en met een uitbreiding van het management team. De kosten zijn 

daardoor gestegen met circa 50%. Ondanks deze kostenstijging is de EBITDA positief gebleven.  

Het voorlopige jaarresultaat* staat in onderstaand overzicht weergegeven.  
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*) beperkte acccountantscontrole toegepast, cijfers ter goedkeuring aan AVA. 

 

Outlook 2022 

Zepcam heeft ambitieuze groeiplannen en de vooruitzichten voor de lange termijn zijn gunstig. 

Mogelijkheden voor het gebruik van bodycams in de publieke sector worden in een flink aantal 

Europese landen- de thuismarkten van ZEPCAM - middels gewijzigde wetgeving verder verruimd.  

De nieuwe bodycam T3 wordt verder doorontwikkeld en wij blijven stevig investeren in software 

ontwikkeling door middel van het toevoegen van functionaliteiten en het creëren van integraties met 

systemen van klanten. De internationale sales inspanningen worden aanzienlijk vergroot naar zowel 

publieke als private sectoren in meerdere landen. 

 

 

 

Voor meer informatie: 

ZEPCAM BV  

Pieter van Oijen, CFO 

pieter.vanoijen@zepcam.com 

€ '000 2020 2021

FY FY groei

Netto omzet 2.291 2.860 25%

Brutowinst 1.248 1.724 38%

54% 60%

Bedrijfskosten excl. afschijvingen en eenmalige lasten 1.137 1.699 49%

EBITDA: Bedrijfsresultaat excl. afschrijvingen en eenmalige lasten 111 25

Eenmalige bedrijfskosten NPEX emissie 0 95

Afschrijvingen 396 464

Financiële baten en lasten 229 263

Totaal resultaat voor belastingen -514 -797


